
Na podstawie art. 26a ust. 6 i 7 ustawy z dnia
7 paêdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obra-
chunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z póên.
zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwo-
ty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regio-
nalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifika-

cji oraz zasad ustalania rycza∏tu, diet i zwrotu kosztów
podró˝y pozaetatowych cz∏onków kolegiów izb (Dz. U.
Nr 31, poz. 264) za∏àcznik nr 2 otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Miesi´czne stawki wynagrodzenia zasadnicze-
go, okreÊlone w tabeli stanowiàcej za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia, majà zastosowanie przy ustalaniu wyna-
grodzeƒ przys∏ugujàcych pracownikom regionalnych
izb obrachunkowych od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 marca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników
regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania rycza∏tu, diet 

i zwrotu kosztów podró˝y pozaetatowych cz∏onków kolegiów izb

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 marca 2005 r. (poz. 379)

TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK
WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w z∏otych

I 1 780 — 1 930
II 1 790 — 1 970
III 1 800 — 1 020
IV 1 810 — 1 070
V 1 820 — 1 130
VI 1 830 — 1 210
VII 1 840 — 1 290
VIII 1 860 — 1 370
IX 1 880 — 1 460
X 1 900 — 1 560

1 2

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
15 lutego 2005 r. w sprawie rodzajów roÊlin obj´tych
p∏atnoÊciami uzupe∏niajàcymi w 2005 r. (Dz. U. Nr 37,
poz. 327) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Wnioski o p∏atnoÊç bezpoÊrednià do grun-
tów rolnych sk∏ada si´ w trybie i na warun-
kach okreÊlonych w ustawie z dnia 18 grud-
nia 2003 r. o p∏atnoÊciach bezpoÊrednich do

gruntów rolnych w terminie od dnia
15 marca do dnia 15 maja.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
15 marca 2005 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70
ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75
ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku ak-
cyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni˝enia stawek po-
datku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, Nr 113,
poz. 1190, Nr 256, poz. 2570 i Nr 279, poz. 2763) w § 2
ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadku gdy nale˝na kwota podatku akcy-
zowego, wyliczona na podstawie stawek podat-
ku akcyzowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
jest ni˝sza od minimalnej stawki akcyzy na pa-
pierosy, okreÊlonej przez ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych na podstawie
art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
o podatku akcyzowym, stosuje si´ minimalnà
stawk´ akcyzy na papierosy.”. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. J. Neneman
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 marca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obni˝enia stawek podatku akcyzowego

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 marca 2005 r.

w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy

Na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 
23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wyno-
si 129,44 z∏ za ka˝de 1 000 sztuk.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie minimalnej staw-
ki akcyzy na papierosy (Dz. U. Nr 256, poz. 2569).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. J. Neneman

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

1 2

XI 1 930 — 1 660
XII 1 960 — 1 760
XIII 1 990 — 1 890
XIV 1 030 — 2 040
XV 1 070 — 2 200
XVI 1 110 — 2 370
XVII 1 150 — 2 540
XVIII 1 200 — 2 760


